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Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. poziva Komisijo, naj nemudoma 

obravnava tiste pozive in zahteve, ki jih je 

izpustila v svojem poročilu o nadaljnjem 

ukrepanju v zvezi z resolucijo o vplivu 

oglaševanja na vedenje potrošnikov iz leta 

2010, zlasti naslednjih odstavkov: 

– odstavek 5, v katerem je Parlament 

poudaril, da je področje uporabe direktive 

o nepoštenih poslovnih praksah omejeno 

na odnose med podjetji in potrošniki, 

direktiva o zavajajočem in primerjalnem 

oglaševanju pa obravnava odnose med 

podjetji, ter da določeni subjekti, na 

primer nevladne organizacije ali interesne 

skupine, niso zajeti v področju uporabe 

direktive o nepoštenih poslovnih praksah 

podjetij niti direktive o zavajajočem in 

primerjalnem oglaševanju. Parlament je 

Komisijo tudi pozval, naj izvede ločeno 

analizo o vplivu zavajajočih oblik 

oglaševanja, pri čemer naj se osredotoči 

na kategorije, ki očitno niso urejene z 

nobeno od teh direktiv; 

– odstavek 8, v katerem je Parlament 

Komisijo pozval, naj pripravi analizo 

obveznosti in kontrolnih funkcij 

nacionalnih organov, pristojnih za 

področje potrošnikov, ter zagotovi 

izmenjavo najboljših praks, da bi se 

izboljšala učinkovitost njihovega dela; 

– odstavek 12, v katerem je Parlament 
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Komisijo pozval, naj oceni izvajanje 

nacionalnih kodeksov ravnanja na 

področju javnih občil ter novih 

informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij; 

– odstavek 17 o problematiki „prikritega“ 

spletnega oglaševanja, ki ni zajeto v 

direktivi o nepoštenih poslovnih praksah 

podjetij, v katerem je Parlament Komisijo 

in države članice pozval, naj zagotovijo 

ustrezno izvrševanje direktive o 

nepoštenih poslovnih praksah v zvezi z 

elektronskimi sporočili ali komentarji o 

izdelkih in storitvah, za katere je videti, 

kot da bi jih poslali potrošniki, v resnici 

pa gre za sporočila v oglaševalne ali 

komercialne namene; 

– odstavek 25, v katerem je Parlament 

Komisijo pozval, naj preuči različna 

sredstva (zakonodajna ali druga) in 

preveri tehnične možnosti, da bi na ravni 

Unije dejansko: izvedla poglobljeno 

študijo o novih oblikah oglaševanja na 

spletu in prek mobilnih naprav; 

Parlamentu poročala o rezultatih te 

študije; čim prej zahtevala, da morajo 

oglasi, poslani po elektronski pošti, 

obvezno vsebovati povezavo, preko katere 

bo mogoče avtomatsko zavrniti nadaljnje 

pošiljanje oglasov; zagotovila uporabo 

metod, s katerimi bo mogoče spletne 

piškotke, ki se uporabljajo za sledenje 

uporabnikom v oglaševalne namene in s 

katerimi mora uporabnik predhodno, 

prostovoljno in izrecno obvezno soglašati, 

ločevati od drugih piškotkov; zagotovila 

sistematično vzpostavitev samodejne 

nastavitve računalniških sistemov v javni 

prodaji in storitev socialnega mreženja po 

najstrožjih merilih varovanja podatkov 

(„privacy by design“); vzpostavila sistem 

EU za označevanje spletnih strani po 

vzoru modela projekta Evropski pečat 

zaupnosti (European Privacy Seal), ki bo 

potrjeval njihovo skladnost z zakonodajo o 

varovanju podatkov in za katero bi bilo 

treba po mnenju Parlamenta izvesti 
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poglobljeno oceno učinka ter preprečiti 

podvojevanje obstoječih sistemov 

označevanja; 

– odstavek 26, v katerem je Parlament 

Komisijo pozval, naj do leta 2012 izvede 

podrobno analizo učinka, ki ga ima 

zavajajoče in agresivno oglaševanje na 

ranljive potrošnike, zlasti na otroke in 

mladostnike; 

– odstavek 27, v katerem je Parlament 

Komisijo pozval, naj zaradi uporabe 

novih, izboljšanih tehnik prednostno 

izvede poglobljeno študijo o natančnih 

družbeno-psiholoških učinkih 

oglaševanja; 

– odstavek 34, v katerem je Parlament 

Komisijo pozval, naj v državah članicah 

spodbuja celovite raziskave in zbiranje 

dokumentacije o prikazovanju ženske 

podobe v oglaševanju in promocijskih 

sporočilih ter naj poišče dobre prakse 

spoloma prijaznega oglaševanja; 

– odstavek 40, v katerem je Parlament 

Komisijo pozval, naj oblikuje skupne 

smernice za mala in srednja podjetja, kar 

zadeva njihove zakonske obveznosti na 

področju oglaševanja; 

Or. en 

 

 


